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APELAÇÃO  CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERITO  OFICIAL.
LAUDO  ATESTANDO  CAPACIDADE  PARA TRABALHO
QUE  HABITUALMENTE  EXERCIA.   INEXISTÊNCIA  DE
INCAPACIDADE  A  SUSTENTAR  A  APOSENTAÇÃO.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  NEXO  CAUSAL
ENTRE A ENFERMIDADE E A ATIVIDADE LABORATIVA.
BENEFÍCIO  INDEVIDO.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PRECEDENTES  DESTE  PRETÓRIO,  DA  CORTE  DA
CIDADANIA  E  DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

- À  luz  do  art.  42  da  Lei  8.213/91,  a  aposentadoria  por
invalidez  apenas  será  concedida  ao  segurado  que  for
considerado incapaz  e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

-  “Por  sua  vez,  não  restando  demonstrado  qualquer
incapacidade de reabilitação do segurado para atividade que
lhe  garanta  subsistência,  incabível  é  a  conversão  do
benefício  acidentário  em  aposentadoria  por  invalidez.”
(TJPB -   ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00026257220118150181,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 18-08-2014).

- As doenças degenerativas, situação na qual se enquadra o
promovente,  ora recorrente,  por força de disposição legal,
não se enquadram como “doença do trabalho”, motivo pelo
qual é descabida a percepção do auxílio-doença acidentário.

-  “Descabe  a  concessão  de  benefício  acidentário  quando
ausente o nexo causal entre o trabalho exercido e a doença
do  segurado.  Prova  pericial  suficientemente  precisa  a
atestar que a doença da autora tem origem degenerativa e
não possui relação com acidente de trabalho” (TJRS. AC nº
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0148667-93.2015.8.21.7000.  Rel.  Des.  Túlio  de  Oliveira
Martins. J. em 25/06/2015) 

- “Laudo pericial que indicam as enfermidades apresentadas
pela autora, atestando que as mesmas não guardam relação
com  a  atividade  laboral,  por  tratar-se  de  doença
degenerativa.”  (TJRJ.  APL nº  0155940-77.2005.8.19.0001.
Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo. J. em 18/08/2015)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Joaquim Quaresma de Oliveira

Filho, desafiando decreto sentencial  proferido pelo Juízo de Direito da Vara de Feitos

Especiais da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de Restabelecimento

de Auxílio-Doença c/c  Conversão em Aposentadoria  por  Invalidez movida em face do

INSS  –  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social, julgou  improcedentes  os  pleitos

formulados pelo autor.

O apelante defende, em síntese, a sua incapacidade para exercer o mesmo

ofício que desempenhava antes de sua enfermidade, qual seja, operador de máquinas,

trabalho que demanda esforço físico.

Logo em seguida, afirma que a concausa está amplamente demonstrada

através de laudo pericial  confeccionado na Justiça Laboral  (fls.  98), como também na

sentença de mérito e acórdão da Corte Trabalhista.

Ato  contínuo,  assevera  que “havendo divergências  entre  laudos periciais

com referência à capacidade laborativa do segurado, deve ser aproveitado aquele que

melhor beneficie o trabalhador” - fls. 156.

Dito isso, aduz que se encontra evidenciada a sua incapacidade laborativa,
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bem como a  sua  não  reabilitação  para  o  exercício  de  outro  mister,  além de  possuir

sequelas que impedem a concorrência no mercado de trabalho.

Ao  final,  por  essas  razões,  requer  a  concessão  do  auxílio-doença

acidentário,  com o recebimento  de todos os  valores  pretéritos  desde o  indeferimento

administrativo, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez – fls. 143/158.

Contrarrazões ofertadas pela autarquia previdenciária às fls. 169/170.

Manifestação Ministerial  às fls.  173/175,  opinando pelo desprovimento da

súplica apelatória.

É o relatório.

VOTO

Compulsando o caderno processual, verifico que a demanda fora proposta

sob o argumento de que o promovente encontra-se incapacitado para o trabalho,  por

estar  acometido  de  Síndrome  do  Túnel  de  Carpo  (G56-0-CID  10);  Transtornos  não

especificados  de  Disco  Invertebral  (M51.9-CID  10);  Sinovite  e  Tenossinovite  não

especificada (M65.9-CID 10); Cisto Sinoval na face Dorsal do punho Esquerdo; Redução

de  altura  do  espaço  discal  posterior  de  L5-S1;  Abaulamento  discal  posterior  difuso

incipiente em L40L5; Escoliose Dorso Lombar; Espondilose cérvico-dorsal com discopatia

cervical.

Pois  bem,  o  cerne  da  questão  concentra-se  em  aferir  se  o  autor,  ora

recorrente, possui direito à concessão do auxílio-doença acidentário, bem como a sua

conversão em aposentação.

Como  se  sabe,  à  luz  do  art.  42  da  Lei  8.213/91,  a  aposentadoria  por

invalidez será concedida ao segurado que  “for considerado incapaz e insusceptível de

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”, o que não é o

caso dos autos.
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O demandante foi submetido a exame médico pericial, realizado em fase de

instrução  processual  (fls.  66/68),  oportunidade  na  qual,  apesar  de  reconhecidas

algumas enfermidades, foi constatada a possibilidade de exercer atividade laborativa

que  lhe  garanta  subsistência (item  6), inclusive  o  mesmo  trabalho  que

desempenhava (item 8), de maneira que não cabe a concessão do benefício em questão

(aposentadoria), nos termos do supracitado dispositivo legal.

Nesse norte, cito julgado desta Corte:

“RECURSO  OFICIAL  E  APELO.  PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO
EM  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  JOGADOR  DE
FUTEBOL.  HÉRNIA.  COMPROVAÇÃO  DE  INCAPACIDADE
PARA  TRABALHO  QUE  HABITUALMENTE  EXERCIA  E
APTIDÃO PARA FUNÇÃO QUE NÃO EXIJA ESFORÇO FÍSICO.
CABIMENTO  DO  AUXÍLIO-ACIDENTE  E  INEXISTÊNCIA  DE
INVALIDEZ A SUSTENTAR A APOSENTADORIA. REFORMA DA
SENTENÇA APENAS  QUANTO  AOS  JUROS  DE  MORA E  À
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA. - Comprovado, a partir
do escorço probatório carreado aos autos, mais especificamente
do laudo técnico, que o acidente de trabalho sofrido pelo jogador
de  futebol  lhe  rendera  a  incapacidade  para  o  trabalho  que
habitualmente exercia, faz jus o mesmo ao auxílio-acidente do art.
86, da Lei n. 8.213/91. Por sua vez, não restando demonstrado
qualquer  incapacidade  de  reabilitação  do  segurado  para
atividade  que  lhe  garanta  subsistência,  incabível  é  a
conversão  do  benefício  acidentário  em  aposentadoria  por
invalidez. - Quanto aos juros de mora e à correção, "A Primeira
Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.270.439/PR (Rel. Min. Castro
Meira, DJe de 2.8.2013 , recurso submetido ao regime previsto no
art.  543-C do CPC),  levando em consideração o entendimento
firmado  no  julgamento  da  ADI  4.357/DF” (TJPB.  ROAC   nº
00026257220118150181. Rel. Des João Alves da Silva. J. em 18-
08-2014). Grifei.

No mesmo sentido, vem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA
POR  INVALIDEZ.  ADOÇÃO  DE  LAUDO  DO  ASSISTENTE
TÉCNICO.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO MAGISTRADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA
DA  SÚMULA  7  DO  STJ.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
INADMISSÍVEL.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aposentadoria por invalidez,
prevista  no  art.  42  da  Lei  8.213/91,  deve  ser  concedida
quando  verificada  a  incapacidade  do  segurado  e  a
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impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra
atividade laboral que lhe garanta o sustento. 2. A adoção de
laudo apresentado por assistente técnico ao invés do laudo oficial
encontra-se  em  consonância  com  o  princípio  do  livre
convencimento motivado que deve nortear as decisões do juízo.
3.  Os  requisitos  autorizadores  da  concessão  do  benefício
previdenciário  foram  verificados  por  meio  do  contexto  fático-
probatório  dos  autos  cujo  reexame  é  vedado  na  via  especial.
Incidência  da  Súmula  7  do  STJ.  4.  No  tocante  aos  aspectos
sociais  observados  no  momento  da  concessão  do  benefício
previdenciário,  tal  pretensão  não  foi  deduzida  nas  razões  do
recurso  especial  configurando  inovação  recursal,  o  que  é
inadmissível ante à preclusão consumativa. 5. Agravo regimental
não  provido” (STJ. AgRg  no  AREsp  103.425/PE.  Rel.  Min.
Benedito Gonçalves. J. em 25/06/2013). Grifei.

Nesta perspectiva, não há como prosperarem as argumentações da parte

insurgente no que concerne à aposentadoria por invalidez.

Quanto ao pleito de concessão do auxílio-doença acidentário, verifico que

melhor sorte não restou ao autor, ora apelante, porquanto o laudo de fls. 66/68 foi claro ao

responder que as enfermidades a ele  acometidas não foram decorrentes de acidente

laboral,  tampouco  são  consideradas  como  “doenças  do  trabalho”  (Item  5),  pois

enquadram-se como degenerativas.

Ora, o §1º, do art. 20, da Lei nº 8.213/1991, leciona que:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do
artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
(...)
§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:
a)  a  doença  degenerativa;”  (§1º,  do  art.  20,  da  Lei  nº
8.213/1991). Grifei.

Assim,  as  doenças degenerativas,  por  força  de  disposição  legal,  não  se

enquadram como “doença do trabalho”, motivo que reforça o descabimento de percepção

do benefício ora em debate (auxílio-doença acidentário).

Nesse diapasão, trago à baila arestos dos Tribunais Pátrios: 

“ACIDENTE  DE  TRABALHO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  AUSÊNCIA
DE NEXO CAUSAL. SEQUELAS DE DOENÇA DEGENERATIVA.
Descabe  a  concessão  de  benefício  acidentário  quando
ausente o nexo causal entre o trabalho exercido e a doença
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do segurado. Prova pericial suficientemente precisa a atestar
que  a  doença  da  autora  tem  origem  degenerativa  e  não
possui relação com acidente de trabalho. A questão discutida
nos  autos  depende  de  análise  técnica.  Inexistindo  elementos
outros de convicção, capazes de derruir as conclusões do expert,
a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Sentença
mantida.  Apelação  cível  desprovida.”  (TJRS.  AC  nº  0148667-
93.2015.8.21.7000.  Rel.  Des.  Túlio  de  Oliveira  Martins.  J.  em
25/06/2015) 

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  acidentária.  INSS.
Pedido de reconhecimento da doença ocupacional como acidente
de trabalho e transformação do auxílio doença previdenciário em
auxílio  doença  acidentário.  Laudo  pericial  que  indicam  as
enfermidades  apresentadas  pela  autora,  atestando  que  as
mesmas não guardam relação com a atividade laboral,  por
tratar-se  de  doença  degenerativa. Recurso  a  que  se  nega
provimento.” (TJRJ. APL  nº  0155940-77.2005.8.19.0001.  Rel.
Des. Carlos Azeredo de Araújo. J. em 18/08/2015). Grifei.

“ACIDENTÁRIA. SOLDADOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. L.E.R/DORT.
COLUNA E  JOELHOS,  LIMITAÇÕES  DE  MOVIMENTOS  QUE
TERIAM SIDO CAUSADAS PELAS AGRESSIVAS CONDIÇÕES
DO AMBIENTE DE TRABALHO.  LAUDO CONCLUSIVO PARA
AUSÊNCIA  DE  INCAPACIDADE  E  NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL.  DOENÇA  DEGENERATIVA.
BENEFÍCIO  INDEVIDO. SENTENÇA  DE  PARCIAL
PROCEDÊNCIA  QUE  MERECE  REFORMA.  Inviável  a
conversão  do  auxílio-doença  previdenciário  em  seu
homônimo acidentário,  posto que não estabelecido o nexo
etiológico  no  caso  concreto. Pedido,  ademais,  que  não  foi
objeto da pretensão inicial do obreiro. Recurso do INSS provido.”
(TJSP.  APL  nº  4024038-64.2013.8.26.0224.  Rel.  Des.  João
Antunes dos Santos Neto. J. em 26/01/2016). Grifei.

A Procuradoria de Justiça também chegou a esse mesmo entendimento, de

modo que me permito citar trechos do parecer ministerial:

“O auxílio-doença  acidentário  pressupõe,  segundo se extrai  da
dicção do legislador e do próprio cotejo com os demais benefícios
previdenciários,  a  'incapacidade'  transitória  para  o  trabalho  em
razão  de  acidente  de  trabalho.  Subsiste,  por  conseguinte,
exclusivamente durante o período de convalescença do segurado.
Em outros termos, é devido somente enquanto a lesão não estiver
estabilizada.

Em demandas deste jaez, a perícia assume especial relevância
para a formação da convicção do julgador.

Assim, em face da conclusão do laudo apresentado, verifica-
se  que não foi  identificado o nexo e  causalidade entre  os
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sintomas clínicos apresentados pelo apelante e a atividade
laboral que ele exercia.” - fls. 173v e 174. Grifei.

Ademais, existindo provas divergentes quanto ao direito do autor, destaco

que o Julgador não é obrigado a utilizar aquela (prova) que seja mais benéfica a ele, e

sim a que conceba como mais adequada a formar a sua convicção.

No  caso  dos  autos,  em sintonia  com a  sentença,  entendo  que  o  laudo

confeccionado pelo perito designado pelo Magistrado a quo não deixa dúvidas quanto à

ausência de nexo causal  entre as enfermidades do promovente e as suas atividades

laborativas, bem como em relação à possibilidade de exercer trabalho que lhe garanta

subsistência, inclusive o mesmo ofício que desempenhava.

Por  essas  razões,  em  consonância  com  o  Ministério  Público,  NEGO

PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de maio
de 2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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